
O Festival Política regressa, de 6 a 8 de Maio, ao Centro  

de Juventude de Braga, tendo as Fronteiras como tema central. 

Serão três dias de cinema, performances, teatro e debates 

centrados nas fronteiras políticas, mas também nas divisões  

e clivagens que fomentam a discriminação, o racismo,  

a intolerância e o desrespeito pelos direitos humanos. 

Entrada gratuita. As atividades dividem-se pelo Centro de Juventude de Braga  
e pelas plataformas digitais do festival.

6 de maio – quinta-feira

18h30 “Colectiv – Um Caso de Corrupção”, de Alexander Nanau, 109’- Roménia/Luxemburgo

Em 2015, um incêndio na discoteca clube Coletiv de Bucareste deixou 27 mortos e 180 feridos. Várias vítimas 
de queimaduras começaram a morrer nos hospitais por feridas que não eram fatais. Um médico alerta uma 
equipa de jornalistas de investigação para a situação. Nomeado para os Óscares 2021 na categoria de Melhor 
Documentário e Melhor Filme Internacional. Melhor documentário dos European Film Awards 2020. Nomeado para 
os Lux Audience Award. Parceria: Parlamento Europeu – Gabinete em Portugal. Legendado em português.

21h15 “Fronteiras”, um espetáculo de André Murraças, 30’

“Fronteiras” é um solo sobre a ideia de migração que conta as histórias de quem mudou de país à procura de 
uma nova vida. Usando objetos pessoais e testemunhos reais, André Murraças leva-nos a diferentes alturas 
do universo da migração, começando em Ellis Island, passando pela França e Berlim em guerras diferentes ou 
relembrando ainda os barcos perdidos no Mediterrâneo que tentam chegar à Europa. Há muitas histórias reais 
que ficam por contar. É preciso não esquecer estas pessoas. Encenação, texto, interpretação: André Murraças. 

Espetáculo legendado em português. 



7 de maio – sexta-feira

17h00 Cara-a-cara com os eurodeputados | ONLINE
Online – Necessária inscrição prévia através do e-mail: participa.politica@gmail.com.

Encontro online entre os cidadãos e eurodeputados representantes dos partidos presentes no Parlamento 
Europeu. Durante cinco minutos, os participantes inscritos conversam com cada um dos deputados sobre o tema 
do festival. Caso necessites de tradutor de Língua Gestual Portuguesa informa-nos no momento da inscrição.
 

18h30 Histórias de fronteiras em Braga
Apresentação do projecto “Travessia”, por Ambigular

Ambigular é uma plataforma que conta histórias na perspetiva de quem as vive. “Travessia” é um podcast e 
um livro ilustrado produzidos após três meses a escutar e a contar histórias com um grupo de mulheres, 
provenientes do Iraque, Sudão, Sudão do Sul e Nigéria, refugiadas em Braga, acolhidas pelas associação 
Adolescere. É hora de ouvir estas histórias. Com tradução para Língua Gestual Portuguesa.

Estreia do documentário “Braga, uma porta aberta?”, por Mooca Fixe
“Braga, uma porta aberta?” o coletivo Mooca Fixe resgata as histórias e vivências das comunidades imigrantes 
face à sua integração na cidade. O documentário é um alerta sobre a afirmação de uns, e da resistência 
e resiliência de outros. Apresentação apoiada pelo Instituto Português de Juventude e Desporto. Filme 
legendado e apresentação com tradução para Língua Gestual Portuguesa.

19h30 “Não cries esperanças, ismo” – espetáculo

“Não cries esperanças, ismo” é um espetáculo alegórico sobre o conceito de fronteira. Cria um imaginário 
inusitado e cómico onde inevitavelmente acedemos a paralelos com a realidade das atuais políticas de 
migração. I’m going to tell you a story… Criação e interpretação: Alexandra Moreira, Joshua Swift e Maria 
Maciel. Com tradução para Língua Gestual Portuguesa.

21h00 Espetáculo de humor por Carlos Pereira

O quotidiano, as discriminações e os direitos humanos. Carlos Pereira nasceu em São Tomé e Príncipe, faz 
stand up comedy e foi uma das caras do Levanta-te e Ri, da SIC. Em breve vai estrear a sua nova série na 
RTP Play. Com tradução para Língua Gestual Portuguesa.



8 de maio – sábado

10h30 The Revolution Will Not Happen On Your Screen – Oficina/workshop de cartazes
Necessária inscrição prévia através do e-mail: participa.politica@gmail.com.

Através de referências, técnicas e ferramentas, esta oficina pretende potenciar graficamente a acção social 
e política em defesa dos direitos humanos, fazendo com que as causas defendidas tenham o devido impacto e 
alcance. Partindo do contexto activista e de intervenção cívica do Movimento The Revolution Will Not Happen 
on Your Screen, a Oficina de Cartazes procura potenciar a identidade revolucionária de cada um. Através do 
debate, da partilha de referências, técnicas e ferramentas, promove uma exploração criativa e crítica para 
uma acção social e política mais consciente e eficaz. Workshop apoiado pelo Instituto Português de Juventude 
e Desporto. Caso necessites de tradutor de Língua Gestual Portuguesa informa-nos no momento da inscrição. 
 

11h00 Memória e passado em cena. Um seminário-encontro com André Murraças | ONLINE
Online – Necessária inscrição prévia através do e-mail: participa.politica@gmail.com.

Neste seminário online, o dramaturgo e encenador André Murraças abordará os temas da memória e passado no seu 
trabalho teatral. Vamos conhecer mais a fundo os seus espectáculos O Triângulo Cor-de-Rosa, 50 – Orlando, 
Ouve e Fronteiras – criado para a edição deste ano do Festival Política. E pensar em conjunto como o teatro 
se pode relacionar com o que nos é deixado pela História. Caso necessites de tradutor de Língua Gestual 
Portuguesa informa-nos no momento da inscrição.

11h00 “Revolução Cigana” – documentário e conversa

“Para uma mulher cigana, é complicado”. Esta é a história de uma equipa de jovens ciganas de Braga que 
desafia estereótipos e luta pelo futebol feminino. Exibição do documentário/reportagem “Revolução Cigana” 
do Canal 11, seguido de uma conversa moderada pela jornalista Bárbara Baldaia, autora de “Revolução Cigana”, 
com a presença das protagonistas e das responsáveis pelo projeto Geração Tecla E8G, da Cruz Vermelha 
Portuguesa. Moderadora da conversa: Bárbara Baldaia. Legendado em português e com tradução para Língua 
Gestual Portuguesa.

16h00 Workshop de Escrita Criativa: “Mundo Daqui e Além-Mar” | ONLINE
Online – Necessária inscrição prévia através do e-mail: participa.politica@gmail.com.

Sessão online de escrita criativa inspirada na diversidade linguística e riqueza cultural que nos rodeia. 
Baseado numa recolha de vídeos caseiros de histórias e músicas do mundo que mobilizou 31 pessoas, de 23 
nacionalidades diferentes, este workshop é um convite à expressão da criatividade singular de cada um e ao 
exercício de uma prática empática e curiosa por mais proximidade. Caso necessites de tradutor de Língua 
Gestual Portuguesa informa-nos no momento da inscrição.

18h30 Workshop Eleições: como se adaptam a uma pandemia? | ONLINE
Online – Necessária inscrição prévia através do e-mail: participa.politica@gmail.com.

Esta sessão online aborda as adaptações das eleições ao contexto de pandemia. Partindo do cenário das 
eleições autárquicas, percorremos as diversas fases de uma eleição, e de como melhor se adequam ao quadro 
de pandemia. Incluímos os modos especiais de votação (voto antecipado, postal, ou outros), analisando as 
suas vantagens e riscos. A sessão é prática, consistindo num exercício concreto de aplicação destes temas. 
Com Carla Luís (VotedHR – Eleições, Democracia e Direitos Humanos/CES – Universidade de Coimbra). Caso 
necessites de tradutor de Língua Gestual Portuguesa informa-nos no momento da inscrição.

19h00 Reino Suevo, perdido nas fronteiras do tempo | ONLINE
Online - No Facebook e YouTube do Festival Política.

Conversa com Luís Fontes (arqueólogo) sobre o primeiro reino cristão da Europa Ocidental, que teve a sua 
capital em Braga. Com tradução para Língua Gestual Portuguesa.



5 Atividades em que é necessária inscrição
Cara-a-cara com os eurodeputados
Onde: Zoom | Dia/hora: 7 de maio, às 17h. 
Informações/inscrição: participa.politica@gmail.com

The Revolution Will Not Happen On Your Screen
Oficina/workshop de cartazes
Onde: Centro de Juventude de Braga. Dia/hora: 8 de maio, às 10h30. 
Informações/inscrição: participa.politica@gmail.com

Memória e passado em cena
Um seminário-encontro online com André Murraças
Onde: Zoom. Dia/hora: 8 de maio, às 11h. 
Informações/inscrição: participa.politica@gmail.com

“Mundo Daqui e Além-Mar”

Workshop Online de Escrita Criativa   
Onde: Zoom. Dia/hora: 8 de maio, às 16h. 

Informações/inscrição: participa.politica@gmail.com.

Workshop Eleições: como se adaptam a uma pandemia? 
Onde: Zoom. Dia/hora: 8 de maio, às 18h30. 

Informações/inscrição: participa.politica@gmail.com.

Todos os dias no Centro de Juventude de Braga

Vídeo-instalação: “Danza sin Miedo” 
de Sol Dugatkin, 5’ – Chile

Vídeo-dança feito com telemóveis, reunindo quatro bailarinas de três países 
e quase 100 mulheres. Um vídeo de mulheres para mulheres, para acabar com a 
violência. No 1º piso do Centro de Juventude. Legendado em português.

Vídeo-instalação: “Uno de Nosotros” 
de Facundo Sosa Ferreira, 1′ – Uruguai

Imigrantes são interrogados. É a sua deportação que está em jogo. No 1º piso do 
Centro de Juventude. Legendado em português.



6 filmes dedicados aos problemas dos europeus 
para ver online

O Festival Política preparou um ciclo de cinema que reflete  
as tensões que se vivem na Europa, as questões das fronteiras e 
migrações e o trabalho de vários ativistas em prol dos direitos 
humanos. Os filmes ficam disponíveis no canal Vimeo do Festival 
Política entre os dias 6 e 8 de maio. Dia 9 de maio é o dia da 
Europa. Todos os filmes estão legendados em português.

“The Rape Clause”, de Jared Watmuff, 14’ - Reino Unido

Para aceder ao apoio social para o filho, Ângela é forçada a revelar a terrível história de como a criança 
foi concebida. Inspirado em acontecimentos reais e tendo por base a legislação governamental atual, “The 
Rape Clause” é um curta-metragem sobre “uma das políticas mais desumanas e bárbaras que já nasceram em 
Whitehall” (MSP Alison Thewliss), que promove a vergonha e o trauma.
 

“Encara Hi Ha Algú Al Bosc”, de Teresa Turiera-Puigbò, 55’ - Espanha

Lejla Damon é uma jovem de 25 anos, que cresceu numa família de classe média em Londres. Os seus pais, 
jornalistas, acompanharam a guerra da Bósnia. Em dezembro de 1992, durante as filmagens num hospital de 
Sarajevo que estava a ser bombardeado, viram uma mulher a querer afogar o bebé que acabara de dar à luz. O 
bebé era fruto de uma violação e considerado semente do inimigo. Durante as guerras dos Bálcãs, entre 25 mil 
e 50 mil mulheres foram vítimas de violência sexual. Lejla, Alen, Ajna são crianças nascidas da violação. 
25 anos depois, juntam-se aos sobreviventes na sua luta para quebrar o silêncio e superar o estigma.

“Ekai”, de Arantza Ibarra, 20’ - Espanha

A história do jovem transgénero Ekai Lersundi, que se suicidou em 2018 após lutar contra a burocracia para 
aceder a tratamentos hormonais. Prémio do Público no festival Zinegoak, de Bilbau.
 

“Farewell Daddy”, de Bianca Sescu, 17’- Roménia

Numa aldeia romena, uma família de camponeses prepara uma última refeição antes de o pai partir para a 
Inglaterra, onde encontrou trabalho. Um dos convidados é um amigo de infância, que lhe empresta dinheiro 
para garantir o bem-estar da sua família enquanto aguardam o seu primeiro salário.

“My Country So Beautiful”, de Grzegorz Paprzycki, 29′ – Polónia

Um retrato do nacionalismo na Polónia, onde duas forças se chocam representando visões do país e do mundo 
completamente diferentes. Melhor Filme Polaco no Cracow Film Festival.  

“Aufbruch In Belarus”, 35’ – Alemanha, 2020

Bielorrússia em estado de emergência. Na última ditadura da Europa, a população civil luta por sua liberdade. 
O documentário do canal Arte acompanha jovens ativistas na corrida para as eleições presidenciais. Parceria: 
Parlamento Europeu – Gabinete em Portugal.



Acessibilidades
O Festival Política está a trabalhar a sua acessibilidade e tem um compromisso assumido com a inclusão. 
Encontras no site do festival a informação completa sobre acessibilidade física do espaço, reserva de 
bilhetes e programação com Língua Gestual Portuguesa. Todas as sessões de cinema estão legendadas em 
português – incluindo as de língua portuguesa.

Bilhetes
Entrada gratuita. Podes reservar o lugar com antecedência na plataforma Eventbrite.

Horários
Após o início da sessão não será possível entrar na sala.

Conceito Festival Política
Associação Isonomia.

Co-produção
Produtores Associados.

Parceiros
Câmara Municipal de Braga, InvestBraga, Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, Instituto 
Português do Desporto e Juventude, Parlamento Europeu – Gabinete em Portugal, Secretaria de Estado da 
Cidadania e Igualdade, Comissão Nacional de Eleições.

Media Partner
RTP e Antena 1

Criatividade
FCB e Bro.

Apoios
Dimensão Parlamentar da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, Instituto Cervantes,  
CVI – Centro de Vida Independente, Associação Portuguesa de Surdos, Comissão Nacional de Juventude Surda, 
Rádio Universitária do Minho e Profitecla.


